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Tyve sprængte
port og stjal
havemøbler
Osted-virksomheden Colorit, der forhandler havemøbler, har for femte
gang på seks uger haft
besøg af tyve, der har
stjålet møbler i stor stil.
Natten til tirsdag brugte tyvene et lastvognstog, der var stjålet i Benløse. Bag på anhængeren
var en gaffeltruck, som
blev brugt som rambuk
til at brage igennem den
låste port på Alfarvejen,
hvorefter tyvene stjal 320
havestole, 20 solvogne, et
ukendt antal haveborde
og -hynder for et sekscifret beløb.
Gaffeltrucken blev efterladt på stedet, og i
kraft af den ved politiet,
at sættevognen med registreringsnummeret OL
7046 har været på stedet.
Den har blå presenning
uden påskrift og er mørkegrå på ladet. Politiet
modtager gerne henvendelser fra personer, der
ved, hvor den er.
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Stortalent nu
Danmarks
bedste

Sjovt at
dyste i
bold

Når murermester Thomas Kjerside har arbejdet med sten og mørtel
hele dagen, kobler han
af ved at træne med sine
hestevogne og ﬁ re oldenborgerheste hjemme på
sin gård og på vejene om- FRITID - YES!
kring Østrup. Hestevognen er dog ikke det rene romantik for mureren, han træner også til dressurstævner
og håber at vende tilbage til eliten.

Det 25-årige stortalent Lisbet
Seierskilde, som er opvokset
med ridning hjemme på Jonstrupgården ved Osted, er nu
Danmarks bedste dressurrytter. Hun har netop vundet DM
efter en pragtpræstation på
den hjemmeavlede hest Jonstrupgårdens Raneur og er i
tilgift udtaget til landsholdet
og til OL’s bruttolandshold.

Det er sjovest at spille
kampe, selv om børnene
på fodboldskole i Osted
også morer sig glimrende med vandkampe i
solen og en særlig slags
stafetløb. 128 børn og
unge er i år på DBU´s fodboldskole på Osted Stadion, hvor en masse frivillige trænere er i sving.
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Stationsbyer er oplagte hashsteder
Specielt stationen i Viby gør
byen til et populært sted at
sælge hash fra, fordi kunder
og sælgere kan komme hurtigt til og fra uden at vække
alt for megen opmærksomhed.
Af Helle Eriksen
VIBY: Stationen i Viby har længe været kendt som et af stederne, hvor
man kan købe hash, og det er ikke
tilfældigt, at det netop er der, noget
af handlen foregår.
- Min fornemmelse er, at meget af

hashhandlen i Viby sker, fordi det
er en stationsby. Det er let at komme til stedet, og man kan hurtigt
komme derfra igen. Derfor er stationsbyer ofte udsatte. Det er typisk
hash, der bliver solgt, men jeg vil
ikke afvise, at der også kan være
tale om hårdere stoffer. De ﬁndes jo
i alle andre byer, så det gør de nok
også i Viby, siger Jan Lauritzen, lokalbetjent i den sydlige del af Roskilde Kommune.
Han får henvendelser fra folk, der
har bemærket biler ved stationen,
som ikke plejer at komme der. Andre lægger mærke til personer, som
de undrer sig over, beﬁnder sig netop der, og så kan det også virke underligt, når en togpassagerer kun

for et øjeblik går ud på perronen for
derefter at stige på samme tog igen.
- Hvis der pludselig kører en fremmed bil op til stationen, og vedkommende i bilen stiger ud og mødes
med en, der hopper af toget og på
igen med det samme, så skal man
jo være naiv for at tro, at de udveksler madpakker. Alt er tilrettelagt,
så sådan en handel kan foregår ret
hurtigt, siger Jan Lauritzen.
Også i Lejre, som ligeledes er stationsby, har landbetjent Erling Birkeholm tidligere oplevet problemer
med hashhandel på stationen. For
to år siden var stedet kendt for både
handel med hash og pladsen, hvor
kunderne efterfølgende kunne indtage deres varer.

Sommer og sol er lig med jul

- Det var umuligt at komme tæt
på dem uden at blive opdaget, når
de sad på stationen og røg hash. De
kunne se mig på lang afstand, så
der blev røget en del. I dag er problemet ikke så stort. Jeg har brugt
meget tid på stationen med at holde opsyn, og det har fået dem til at
fortrække, men jeg vil give min kollega i Viby ret i, at stationsbyer er
populære steder at handle fra. Det
er lidt som at kigge på, hvor der bliver begået mange indbrud. Det sker
ofte ved byer, der ligger tæt på motorveje, så man hurtigt kan komme
til og fra stederne, siger Erling Birkeholm, der stadig har Lejre Station under skarpt opsyn for at undgå,
at problemerne med hashhandel
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opstår igen. Fra DSB er meldingen,
at personalet ikke har bemærket, at
der skulle foregå salg ved tog eller
stationer.
- Men de står nok heller ikke og
svinger med vægt eller penge, når
de kan se, at der er uniformeret personale i nærheden. Det er de formentligt for rutinerede til, lyder
det.
Inde i avisen kan du læse mere
om, at også parkeringspladsen ved
Viby Sj. Idrætscenter efterhånden
er et kendt sted for hashhandel.
roskilde.red@sn.dk
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Mobilfoto
fælder
våbenhandler
Mobilfoto førte politiet på
sporet af en 42-årig mand fra
Greve, der er anklaget for at
sælge våben til Bandidos.
Af Stina Felby Egerup

Løsladelse kan
gavne fængslet
Lejre-mand

00031

140. årgang Nr. 253
Løssalgspris: Kr. 13.00

Murermester
slapper af i sin
hestevogn

Det kan være en god idé
at gå uden om Hundige
Strandvej på lørdag,
for her varsler Antifascistisk Aktion (AFA)
stor demonstration mod
en
planlagt
koncert
hos DNSB på Hundige
Strandvej.
Demonstrationen starter klokken 15.00 fra
Hundige Station, hvorefter turen går til Hundige
Strandvej. AFA ønsker
at forhindre så mange
som muligt i at nå frem
til koncerten.
Greve
2. sektion side 12
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Protest mod
nazi-koncert

Svensk Højesterets løsladelse af en 55-årig
rwander kan gavne den
48-årige rwander, der i
december ﬁ k forvandlet
sit fredelige liv i Lejre
til en fængselscelle på
grund af anklager om
mord i Rwanda i 1994.
Det mener forsvarsadvokat Bjørn Elmquist,
der ser løsladelsen som
en bekræftelse på, at forholdene i Rwanda ikke er
sikre.
Lejre
2. sektion side 8
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ROSKILDE: I kongeriget Elleore glæder man sig til, at sommeren går på
hæld. Det betyder nemlig, at julen skal fejres, og det skal ske med pomp
og pragt, julebryg og julemad. Hvert år vender 120 københavnere til-

bage til kongeriget i Roskildefjord, og i år står den på julefrokost med
alt, hvad hjertet begærer.
Roskilde 2. sektion side 4-5

Finder barnets skoletaske på nettet
Af Tomas Revsbech
SJÆLLAND: Flere og ﬂere forældre
foretrækker at købe deres børns
skoletasker i ro og mag hjemme
foran computeren frem for at tage
poden i hånden og gå hen til den
nærmeste forhandler. Det viser
en rundringning til en række skoletaske-forhandlere i Roskilde,
Ringsted, Køge, Næstved og Slagelse.
For mens ﬂere almindelige for-

handlere af skoletasker melder
om svigtende salg af skoletasker,
har internetbutikken e-tasker fra
Slagelse oplevet mere end en fordobling af salget af skoletasker
over internettet.
- Juli måned har slået alle rekorder. Vi har solgt langt, langt
over, hvad vi solgte sidste år. Det
er simpelthen gået ekstremt godt,
siger Jesper Kjerumgaard, direktør og ejer af e-tasker.dk.
Han ønsker ikke at oplyse præcist hvor mange tasker, hans ﬁ r-

ma har solgt.
- Men der er tale om et salg, der
skal tælles i tusinder, og der er
tale om mere end en fordobling,
siger Jesper Kjerumgaard.
En af de »almindelige« butikker, der har solgt færre tasker end
sidste år, er lædervarebutikken
Enter i Ringsted.
Her ærgrer indehaver Grethe
Pedersen sig over, at ﬂere forældre ﬁ nder barnets taske hjemme
foran skærmen, frem for at købe
dem i butikken.

- Det er jo vigtigt, at tasken har
den rette størrelse og passer til
barnet. Det kan jo være svært at
se på en computerskærm, siger
Grethe Pedersen.
Hun vurderer dog - ligesom ﬂere
andre butikker - også, at den økonomiske krise betyder, at mange
børn må beholde den gamle taske
et år ekstra eller alternativt arver
en gammel taske fra den nære familie.
sj@sn.dk
Sjælland 1. sektion side 3

GREVE: Det var afslørende billeder på
en mobiltelefon, der førte til, at en 42årig mand fra Greve i går sad på anklagebænken i Retten i Roskilde, tiltalt for narkohandel og for at sælge
tre automatvåben til rockere fra Bandidos.
Billederne af tre forskellige våben
fandt politiet efter et anonymt tip om,
at manden viste dem frem i forsøget
på at ﬁ nde en køber til våbnene.
Politiet ransagede den 42-åriges
hjem, hvor de fandt billederne på telefonen, og herefter besluttede man at
aﬂytte hans telefon, hvilket gav pote.
I går afspillede anklager Maria
Thulin i retten en samtale mellem
den mistænkte våbenhandler og et
bandemedlem fra Nørrebro.
- Kan du huske det billede, jeg viste
dig på min telefon? Jeg har en af dem
nu. En af de store, sagde den 42-årige
ifølge ritzau på optagelserne.
- Det koster 18.000, sagde han videre.
Den 42-årige er mistænkt for at have
solgt to AK47-riﬂer og en maskinpistol til Bandidos-rockere sidste sommer, men det nægter han.
Han har fortalt, at han har fået leveret våben fra en nordmand fra Hesselager på Fyn. Her fandt politiet et
større arsenal af ulovlige skydevåben, og nordmanden er idømt fem års
fængsel.
Selv om politiet aﬂyttede den 42-årige, og civile betjente i perioder skyggede ham, så er de tre automatvåben
aldrig dukket op.
Den 42-årige får sin dom i morgen.
greve.red@sn.dk
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Ildspåsættelse
i lejlighed var
nødråb
Psykisk syg fik
fængselsdom efter
at have sat ild til sin
bolig i Nygade.
ROSKILDE: Det var for at
gøre opmærksom på, hvor
skidt han havde det, at en 25årig mand en tirsdag aften i
marts besluttede at sætte ild
til sin egen lejlighed.
Manden boede dengang på
første sal i en kommunal udlejningsejendom. Den rykkede brandvæsnet ud til ved
midnat den pågældende dag,
efter at der var slået brandalarm af en sygeplejerske
fra Fjorden, som den 25-årige havde tilkaldt.

Det slår klik
I retten forklarede den 25årige, at det slår klik for
ham, hvis han ikke får sin
medicin, og at han ikke kunne få hjælp fra psykiatrien.
- Efter jeg kom på Fjorden,
har jeg ikke kunnet dokumentere, at jeg er syg, og så
kan jeg ikke få medicin fra
kommunen, forklarede han.
Den tirsdag aften, hvor
det blev for meget for den
25-årige, var han fuld. Han
forklarede til retten, at han
var gået ned for at købe mere
alkohol og var væk i to timer, mens han havde mad på
komfuret. Han havde ikke
tænkt på at slukke det.

Aktiv påsat
De vidneudsagn, som såvel
den betjent, som var den
første på stedet, da branden
var brudt ud, som den sygeplejerske, der havde slået
alarm, bidrog med, tegnede
dog et billede af en brand,
der var aktivt påsat.
Betjenten, der havde prøvet at slukke ilden i boligens
køkken, havde set, at papir
og plastic var smidt op på
det tændte komfur, og sy-

geplejersken var tidligere
blevet mødt af den 25-årige,
der stod med en spritﬂaske
i hånden og tydeligvis var
oprevet og havde det meget
skidt. Til hende havde han
sagt, at han ikke længere
kunne holde ud at være i sin
lejlighed.

Selvdestruktiv
En mentalundersøgelse, der
blev lavet af den 25-årige i
forbindelse med en anden
retssag, viser, at han har en
dyssocial karakterforstyrrelse og har ADHD.
Han »lider af emotionel
ustabilitet med kronisk
tomhedsfølelse og selvdestruktiv adfærd,« lyder en
af konklusionerne i mentalundersøgelsen, og på den
baggrund kunne retten ikke
erklære ham sindssyg.
Retten vurderede imidlertid, at der ved branden kun
havde været ringe fare for
andre, og selv om branden
var forvoldt bevidst, var det
ikke for at udsætte andre for
en risiko, men for at påkalde
sig opmærksomhed.

Allerede afsonet
Straffen endte på ni måneders fængsel. Heraf blev
fem måneder gjort betinget,
hvilket svarer til den betingede dom, han ﬁk i en anden
sammenhæng i januar i år.
De resterende ﬁre måneders
fængsel anses allerede for
at være afsonet, eftersom
den 25-årige har været varetægtsfængslet, fra han blev
anholdt og frem til retssagen.
Roskilde Kommune havde
et erstatningskrav mod den
25-årige på 47.000 kroner.
Retten dømte ham til at betale 11.000 kroner. Hvis kommunen vil gøre krav på den
resterende del af beløbet,
må den anlægge en civil sag
imod ham.
øst

Håndboldstart i
Ramsøhallen
GADSTRUP: Selv om sommeren endnu ikke er overstået, tager Gadstrup Håndbold hul på vintersæsonen
2011/2012 tirsdag den 9.
august i Ramsøhallen.
Det kræver bare et par indendørssko, shorts, t-shirt,
drikkedunk og godt humør,
lyder det fra klubben, som er
en del af Gadstrup Idrætsforening, der i 2012 fylder
100 år.
Efter træning er der mulighed for at bade i hallens
omklædningsrum og få en
snak med de øvrige spillere.
Gadstrup Håndbold har et
mix af piger og drenge fra

seks år til en blanding af U14 piger (årgang 1997-98) og
U-16 piger (årgang 1995-96)
piger samt et hold kun med
U-16 drenge (årgang 199596).
Derudover er der plads på
klubbens seniorårgang hos
såvel Dame Senior, Herre
Senior eller Old Girls.
Ramsø-hallen ligger på
adressen Ramsømaglevej
19 i Gadstrup, hvor der er
træning både tirsdag og
torsdag.
Træningstiderne ﬁndes på
klubbens hjemmeside www.
gadstrup-haandbold.dk

Hjemve afløst af julefest
51 ugers venten og
længsel er nu afløst
af julefest for de 120
ellere, der hvert år
vender hjem til kongeriget i Roskilde
Fjord
VEDDELEV: I Roskilde Fjord
ligger øen Elleore, som i 51
af årets 52 uger ikke betrædes af mennesker.
I denne uge danner øen
dog ramme om et vaskeægte
royalt julegilde. Efter et helt
år præget af hjemve vender
øens cirka 120 beboere nemlig hjem til deres elskede,
lille perle i Roskilde Fjord.
Denne sidste uge af skolernes sommerferie omdannes
øen til Kongeriget Elleore,
og selv om kalenderen i disse dage skriver august, gør
de 120 hjemvendte sig klar
til at fejre jul med alt, hvad
dertil hører.

gende annonceret sin ankomst, og alle på øen ser
frem til en tidlig julegave, og
mens de venter, fornøjes den
ældre del af kongerigets indbyggere med et vaskeægte
tryllenummer.
En af indbyggerne underholder sine medborgere med
at forvandle lunkne Tuborg
Classic til iskolde julebryg.
Imens breder duften af jul
sig på øen, og snart er froko-

sten, som består af karrysild
og lun leverpostej, serveret.
- Så er frokosten på bordet,
og vi vil gerne sende en stor
tak til madlavningsholdet,
der har tilberedt det dejlige
måltid for os, annoncerer en
person af rangen jagtcaptainen.

Miniløver og titler
Alle på øen bærer nemlig tit-

Gaver og juleøl
Til dagligt holder de til i
København og omegn, men
i denne uge står den på teltlejr. Og selv om solen bager,
og termometret viser 25 grader, afholder det ikke ellerne fra at fejre jul på klassisk
manér.
Julemanden har efter si-

Nissehuerne er fundet frem i anledning af julens komme.

ler, der repræsenterer deres
rang og plads i hierarkiet i
det lille kongerige. I ﬂæng
kan nævnes titler som jagtcaptain, regent, miniløver
og diverse ministre.
Øens regent er dog ikke
født til at regere det lille
samfund, men valgt af de
ældste indbyggere.
Titlen miniløve bærer de
yngste på øen, mens man
skal gøre sig fortjent til en
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Når sild og postej skal forbrændes, står den på avanceret boldspil.

FAKTA

Alle på Elleore lytter, når jagtcaptainen taler.
Foto: Hans-Jørgen Johansen

ministertitel. Som i et hvert
samfund er der regler, der
skal følges. Reglerne er få,
men de håndhæves på strengeste vis.
- Generelt er livet her i riget meget frit, men der er
nogle få regler, som vi går
meget op i. Alle samles for
eksempel, når jagtcaptainen blæser i sit horn, ingen
har hat på, når vi spiser, og
ingen begynder at spise, før
alle har fået, siger en lektor
fra et af øens universiteter.

I anledning af julens indtog er nissehuer dog tilladt
under dagens frokost.

Ungdommen er med
Man kunne fristes til at tro,
at kongeriget primært er
befolket af beboere med en
vis livserfaring. Det er dog
langt fra tilfældet.
Den yngste beboer er blot
et par måneder gammel,
mens den ældste har rundet 70 somre. En stor del af

Jagtcaptainen har ordet, inden frokosten serveres.

Øen Elleore blev opkøbt af en gruppe lærere fra
Østersøgades Gymnasium i 1944.
Øen blev oprindelig købt, for at skolens elever kunne
benytte den til lejrture.
Kongen på Elleore vælges af Rigets Råd.
Indbyggerne i kongeriget kaldes ellere.
Alle på øen bærer titler, hvoraf de fineste er ministertitler.
Størstedelen af kongerigets indbyggere bor til dagligt i København og omegn.
Ellerne udgiver deres eget nyhedsblad kaldet Ellebladet, der skriver om stort og småt i det lille samfund.

beboerne tilhører dog en
gruppe af mennesker, som
man typisk forbinder med
smartphones, laptops og
lange brusebade. Kort sagt
teenagers.
Badefacilliterne begrænser sig til fjordens bølger,
og elektronikken bliver kun
benyttet i et meget begrænset omfang. Alligevel elsker
de unge ø-livet.
- Jeg elsker det sociale liv.
Alle vi, der mødes her, er jo
venner og veninder, men der

er også rig mulighed for at
skabe nye venskaber. Man
savner slet ikke de privilegier, som man har i hverdagen, og man sætter større
pris på de ting, man har her
på øen, forklarer Freja Stenulm, mens hendes veninde
stemmer i.
- Det er jo bare en anden
slags Sunny Beach. Man er
sammen med en masse mennesker og har det bare sjovt.
Det er selvfølgelig ikke en
fornøjelse at tømme toilet-

Et ægte kongerige har egen valuta, og det gælder også Elleore.

spand, men det hører bare
med. Man må yde, hvis man
vil nyde, siger Bolette Winnerskjold.

Glædelig jul
En dukkert i Roskilde Fjords
bølger er sjældent foreneligt
med julefrokost og juleaften,
men det kan lade sig gøre i
kongeriget Elleore.
Selvom man fraråder at
bade en time efter, man har
spist, er de første ellere kort

De forskellige sportshold i riget er klar til kamp.

tid efter indtaget af karrysild og leverpostej igen hoppet i fjorden.
Vandet køler på den varme
juledag, og mens de forventningsfulde ellere venter på,
at julemanden ankommer,
kan de ønske hinanden en
glædelig jul i bølgen blå.

Suk

